
 

 

 

 

PRESENÇA DE HIDROXIMETILFURFURAL EM INGREDIENTES A BASE DE FRUTAS 

UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE SNACKS SAUDÁVEIS PARA CRIANÇAS 

 

Introdução: A obesidade e o sobrepeso se tornaram uma epidemia global, e o número de 
crianças afetadas continua a aumentar a uma taxa alarmante. Devido a esses riscos e ao 
fato de o estado de saúde adquirido na infância ter grande influência nos padrões de vida 
adulta, prevenir o excesso de peso infantil a partir de uma alimentação mais saudável é 
uma tarefa urgente e crítica. Diante desta necessidade, muitos snacks com ingredientes 
desidratados a base de frutas têm sido desenvolvidos visando ofertar às famílias alimentos 
mais nutritivos e de fácil consumo que possam ser utilizados como petiscos entre as 
refeições tanto em casa como no ambiente escolar. Embora estes produtos possam conter 
vários compostos com propriedades bioativas, o emprego de altas temperaturas em 
condições ácidas aceleram a formação de compostos potencialmente maléficos para a 
saúde como os derivados de furano. Objetivos: O presente estudo objetivou determinar a 
concentração de hidroximetilfurfural (HMF) em cubos estruturados a base de uva e maçã 
e, preparado desidratado em pó a base de suco de uva. Métodos: Para elaboração dos 
cubos, foi realizada uma mistura entre cubos de 1 cm de maçã Gala com casca 
branqueados (60% da massa total) e uva integral BRS Vitória (40% da massa total). Esta 
mistura foi então desidratada em formas de silicone com formato de “palito” a 60 °C até 
atingir uma umidade abaixo de 25%. Os palitos desidratados foram então cortados em 
cubos de 1 cm. O preparado foi obtido a partir da mistura de sucos de uva (60 % da 
formulação) com três aditivos (estabilizante, emulsificante e antiumectante) necessários 
para viabilizar a obtenção de um pó, utilizando o método de secagem em leito de espuma 
a 80°C, até umidade de equilíbrio. Os conteúdos de HMF nos produtos elaborados foram 
determinados, segundo Keeney e Bassete (1958), com modificações de Rattanathanalerk, 
Chiewchan e Srichumpoung (2010). Resultados: Os conteúdos de HMF no cubo e no 
preparado foram de 178,36 ± 36,27 e 205,82 ± 45,11 mg/g, respectivamente. Conclusão: 
Apesar de presente em grandes quantidades nos alimentos estudados, não há legislação 
específica para o conteúdo de HMF em produtos desidratados. Os padrões brasileiros 
permitem um máximo de 0,08 mg de HMF/g em méis (BRASIL, 1985), como forma de 
avaliar se houve tratamento térmico excessivo ou não durante sua obtenção, além disso, 
altos valores de HMF (>0,5 mg/g) podem indicar uma adulteração com açúcar invertido. 
Para avaliar a qualidade de sucos e concentrados, a Association of the Industry of Juices 
and Nectars from Fruits and Vegetables da Comunidade Econômica Européia estabelece 
um máximo de 20 mg/L e 25 mg/kg, respectivamente. Conclui-se que estudos específicos 
com alimentos desidratados a base de frutas devem ser aprofundados e limites específicos 
de HMF devem ser normatizados para avaliar a qualidade de produtos oferecidos para as 
crianças e, por conseguinte, seus potenciais benefícios e malefícios a saúde. 
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